23. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 3. rujna 2019. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 22. sjednice održane 26. srpnja 2019. godine i
izvanredne sjednice Upravnog vijeća od 12. kolovoza 2019.
Prihvaćen je zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća održane 26. srpnja 2019. godine uz sljedeću
izmjenu: u točki 5. dnevnog reda Imenovanje Povjerenstva za izbor specijalizanata umjesto doc. dr. sc
Miroslava Hercega kao član povjerenstva imenuje se doc. dr. sc. Nadica Buzina i zapisnik s izvanredne
sjednice Upravnog vijeća održane 12. kolovoza 2019. godine.
Ad 2) Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Bolnice
ODLUKA
Doc. dr. sc. Petrana Brečić, prim. dr. med., imenuje se ravnateljicom Bolnice u mandatnom razdoblju
od četiri godine, a koje počinje teći od 3. rujna 2019. godine.
Ad 3) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja 2019. godine
i za mjesec srpanj 2019.
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja 2019.
godine i za mjesec srpanj 2019.
Ad 4) Donošenje odluke o dopuni Plana potrebnih specijalizacija za 2019. godinu
ODLUKA
o dopuni Plana potrebnih specijalizacija za 2019. godinu
I.
Za potrebe Klinike za psihijatriju Vrapče Plan potrebnih specijalizacija za 2019. godinu koji je
Upravno vijeće donijelo na svojoj 18. sjednici od 25. ožujka 2019. godine dopunjuje se s:
-

dvije specijalizacije iz psihijatrije

II.
U sklopu provedbe dopune Plana iz članka 1. ove odluke Bolnica će u skladu s odredbama Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) dostaviti svoje planske potrebe glede specijalizacije za 2019. godinu
Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, a radi dobivanja odobrenja.

Ad 5) Davanje ovlaštenja ravnateljici za sklapanje ugovora s osiguravajućim društvima
ODLUKA
Ovlašćuje se ravnateljica na potpisivanje ugovora s Triglav osiguranjem d.d. na iznos premije od
126.042,76 kuna, za pokriće osiguranja imovine (83.694,39 kn) i osiguranja od odgovornosti (42.348,37
kuna).
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Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica Upravnog vijeća održat će se 18. rujna 2019. s početkom u 14,00 sati.
Ad 7) Razno
Dr. Mihelčić je upitao ima li naznake štrajka u Bolnici. Član Upravnog vijeća Boris Majetić, koji je
ujedno i predstavnik radnika Bolnice je odgovorio da za sada nema nikakvih dogovora vezano za eventualni
štrajk.
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